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Zamawiający:  Gmina Smyków 

Smyków 91 
26-212 Smyków 

 
Nazwa zamówienia:  Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz  

z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Królewcu 

Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Królewcu.  
Plac zabaw zgodny z planem zagospodarowania. 

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Do zakresu prac towarzyszących robót tymczasowych należy zorganizować zaplecza budowy, 
geodezyjne wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji 
inwestycji, zapewnienie środków transportowych. 

Informacje o terenie budowy: 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki o nr ew. 143, położonej w miejscowości Królewcu, 
gmina Smyków, województwo świętokrzyskie. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45233200-1  Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni 
45112723  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45236210-5  Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 
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I. Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych. Wyszczególnienie robót budowlanych dla przedmiotowej 
inwestycji: 
- Wykorytowanie terenu pod położenie warstw podsypki i podbudowy 
- Wykonanie warstwy podsypki z piasku 
- Wykonanie podbudowy z betonu 
- Wykonanie krawężników (obrzeży) nawierzchni bezpiecznej 
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 
- Zainstalowanie urządzeń placu zabaw zgodnie z projektem 
- Plantowanie i wyrównanie terenu pod trawnik 
- Wykonanie trawników 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
W każdym przypadku wykonania odstępstwa od wymagań podanych w specyfikacji należy uzyskać 
zgodę i akceptację projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla Robót 
budowlano-remontowych objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla 
poszczególnych asortymentów robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy. 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
miejsca składowania materiałów budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca 
zabezpieczenia terenu budowy , przekaże dziennik budowy  oraz dwa komplety przedmiaru robót i 
dwa komplety ST. 
Istnieje możliwość korzystania na czas realizacji Robót z mediów (energia elektryczna, woda). 
Wykonawca poniesie koszty użytych mediów, rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami Umowy. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za udostępniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra 
pozostawione w obiekcie obejmujące teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac 
budowlano-remontowych elementy obiektu lub sprzętu pozostawionego pod jego opieką 
wykonawca odtworzy i wyremontuje na własny koszt. 

Zarządzający realizacją Umowy (Zamawiający) 
Zarządzający realizacją umowy (Zamawiający) w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy (Zamawiający) pisemnie wyznacza Inspektora Nadzoru działającego w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawanie przez nich polecenia mają moc 
poleceń zarządzającego realizacją umowy (Zamawiającego). 



Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty oraz 
przedmiar robót, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę, 

Wykonawca wykonujący pracę będzie opierał się na przedstawionej dokumentacji projektowej oraz  
przedmiarze robót na podstawie których przedstawi ewentualną dokumentację powykonawczą. 
Dodatkowymi wytycznymi są pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakości 
zawarte w obowiązujących przepisach technicznych oraz SST. 

Zgodność Robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w co najmniej jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót i ST. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektową, przedmiotem robót lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie trenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
 
satysfakcjonujący Zamawiającego realizacją Umowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, daszki zabezpieczające wejścia do budynku, siatki 
zabezpieczające itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót remontowych 
Wykonawca będzie: 
utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i 
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
» zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
» zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
» możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania inwestycji. 
W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego oraz w miejscach gdzie ze względu na usytuowanie urządzeń zewnętrznych 
istnieje możliwość ich przebiegu. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych). 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów' dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych w tym zakresie. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru szczegółowych 
informacji dotyczących zamawiania i producentów zastosowanych materiałów wraz z ich 
aprobatami technicznymi i certyfikatami oraz ewentualne próbki celem zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 



Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów uzyskanych z danego źródła w 
sposób ciągły spełniające wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie 
realizacji Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
koszty jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, odkopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wskazań Inspektora 
Nadzoru lub Zamawiającego. 

 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o zamiarze zamiany materiałów przed ich wbudowaniem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 



4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt organizacji ruchu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania Robót ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 



pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
 o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań . 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może jedynie dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 
posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklarację zgodności łub certyfikat zgodności z: 
» Polską Normą, 
» aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, 
    które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 



- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych 

- odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 



7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaj odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń z Zamawiającym Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

- Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Odbiorowi częściowemu - Przejęcie Robót, 

- Odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót, 

- Odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Rysunkami, Specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót ulegających zakryciu 
przez Inspektora. Żaden odbiór (Częściowe Przejęcie Robót) przed odbiorem ostatecznym nie 
zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 

8.3 Odbiór częściowy - częściowe przejęcie robót/odcinków 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.4 Odbiór ostateczny(końcowy) robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

-  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, 

-  Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego, 

- Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

 

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 



powykonawczymi, 

- Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą na mapie 1:500 wykonaną przez 
uprawnionego geodetę oraz przyjętą przez powiatowy ośrodek dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, 

- Szkic powykonawczy-plan sytuacyjny na mapie 1:500, 

- Protokóły odbioru dróg lub terenów przez zarządcę lub właściciela, 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- Protokoły odbiorów częściowych, uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy 
odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakończenia robot przez Inwestora i Nadzór 
Inwestorski, 

- Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wykorzystanych materiałów do 
powszechnego stosowania w budownictwie, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
Uwaga: 
Gwarancje na wszelkie roboty budowlane wykonane przy realizacji przedmiotowego zadania, 
na zakup i montaż wszelkich urządzeń, obiektów itp. wynosi 3 lata (36 miesięcy). 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

- ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 



- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy 
Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182). 
W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki 
dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę robót ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg 
spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 
równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), 

 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386,2002 r., 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 
jednolity - (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.), 

- Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 
niektórych ustaw, (Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 
r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
(Dz.U.2006 nr 80 poz. 563), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 



dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r.), 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 , poz. 437), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 
03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, nr 83, poz. 578), 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2007, nr 210, poz. 
1528), 

- Dokumenty Umowne. 
A także: 
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 
krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych określających parametry odbioru 
poszczególnych robót Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY 
Warszawa opracowania „Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III” lub 
opracowane przez producenta wbudowanych materiałów, parametrów technicznych i tolerancji 
robót wykonanych przy użyciu tych materiałów. Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w 
żadnym z tych opracowań ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawcą przed ich rozpoczęciem , na 
podstawie własnego. 
  



II. Roboty przygotowawcze 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac 
przygotowawczych, prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny oraz 
ustawienia tablic, dokumentacji wykonawczej i całodobowego dozoru budowy. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu Robót określonych w pkt. 
1.1 opracowania. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu i darniny wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
techniczną o średniej grubości 15 cm, 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablicy powinny być zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, 
przez cały okres realizacji Robót, 
Wykonawca zapewni całodobowy dozór budowy na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym przez 
cały okres realizacji Robót. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy. 

 2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu i darniny 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne". 



4.2 Transport humusu i darniny 
Humus i darninę należy przemieszczać z zastosowaniem taczek, albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". 
Teren pod budowę chodnika w pasie robót ziemnych, w miejscach odkopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i darniny. 

5.2 Zdjęcie warstwy humusu. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem koparek jednonaczyniowych. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego 
pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w "Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrola usunięcia humusu i darniny. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i darniny. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w "Wymagania ogólne". 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w "Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonania robót obejmuje: 



- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
  



III. Roboty ziemne 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot ziemnych związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem oraz zagęszczeniem podłoża 
gruntowego związanych z inwestycją budowy placu zabaw. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacji Technicznej (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu określonych 
Robót określonych w pkt. 1.1. opracowania. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy obejmujące wykonanie koryta z wywiezieniem nadmiaru ziemi oraz profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnie placu zabaw. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2 Materiał rodzimy 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym. Materiał uzyskany z wykopów 
będzie częściowo wykorzystywany do zasypywania wykopów po zakończeniu prac budowlanych przy 
budowie elementów zagospodarowania terenu. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robot i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru łub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnej organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Roboty będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. W każdej z grup robót wymienionych w niniejszej 
SST Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 



- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne, koparki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 

- transportu mas ziemnych (ręczne środki transportowe, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Każdy sprzęt powinien odpowiadać warunkom BHP i posiadać aktualną legalizację. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska 
- Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny być wykonywane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 

5.2 Dokładność wyznaczenia oraz wykonanie wykopu 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod budowę obiektów należy sprawdzić zgodności 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu konieczne jest wykonanie kontrolnego 
pomiaru sytuacyjno-wysokościowy, a następnie wytyczenie obrysu zewnętrznego wykopów. Tyczenie 
obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 3 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Rodzaj sprzętu do wykonywania koryta, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.3. 

5.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania.  

5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 



zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne wymagania dotyczące jakości Robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy 
zwrócić szczególną uwagę na: 

- zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- dokładność wykonania wykopów, 

- zagęszczanie gruntu rodzimego w dnie wykopu. 
Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy lub 
protokołem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonywanych robót ziemnych, tj. wykopów, 
zasypów i nasypów oraz transportu gruntu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszej ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m3 wykopów, zasypów, nasypów, zagęszczenia oraz 
transportu gruntu. , podano w SST „Roboty ziemne”. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszcenia gruntu 

10.2 Inne dokumenty 
Nie występują. 
 
  



IV.  Podsypka 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ( są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podsypki z piasku stabilizowanego mechanicznie o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, przy inwestycji: budowa placu zabaw. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podsypki z piasku stabilizowanej mechanicznie.  

1.4. Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne”pkt 2 . 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podsypki piaskowej stabilizowanej mechanicznie  

2.3. Wymagania dla materiałów 
Na warstwę podsypki piaskowej zastosować piasek frakcji 0-0,4mm . 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podsyki z piasku stabilizowanego mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania ze sprzetu do transportu mas ziemnych (ręczne środki 
transportowe, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) oraz sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, 
płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 



4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST w dziale III. Roboty ziemne w 
pkt. 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podsypki 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o 
więcej niż: +10%, -15%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podsypki piaskowej  stabilizowanej mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podsypki z piasku stabilizowanego mechanicznie, 
podano w SST „Podsypka z piasku stabilizowanego mechanicznie”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
BN-77/8931-12  Oznaczaniewskaźnika zagęszcenia gruntu 
 



10.2 Inne dokumenty 
Nie występują. 
  



V. Podbudowa 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ( są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy betonowej z betonu  C12/15 gr. 10cm, przy 
inwestycji: budowa placu zabaw. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy betonowej.  

1.4. Określenia podstawowe 
Podbudowa- dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 
obciążeń na podłoże. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów. 
Jako materiały do wykonania podbudowy betonowej zastosować mieszankę betonową klasy C12/15.   

2.3. Wymagania dla materiałów 
Mieszanka betonowa klasy C12/15 wykonana wg obowiązujących norm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania pobudowy betonowej ze zbrojeniem strukturalnym 
powinien wykazać się możliwością korzystania z poziomicy, łopat oraz sprzętu zagęszczającego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową przewozić przy użyciu  samochodu do transportu betonu. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Mieszankę betonową układać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami za pomocą pompy do betonu w 
sposób zapobiegajacy segregacji mieszanki, z zagęszczeniem ręcznym lub mechanicznym. Na 
wierzchu podbudowy betonowej wyprofilować spadkami  o wartości 1% zgodne z rysunkami. 
W okresie pielęgnacji betonu należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym 
działaniem warunków atmosferycznych, a w szczególności wiatru, deszczu i promieni słonecznych (w 
okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i 
miejscowych warunków klimatycznych. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno być oczyszczone, wyrównane, zagęszczone  i zwilżone uprzednio 
wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć Karty Techniczne  materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 
materiałów. 

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podsypki 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5% 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o 
więcej niż: ±10%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) podbudowy betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadrat) podbudowy z betonu zbrojonego włóknami PP:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie podbudowy,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  



10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
PN-B-06250  Beton zwykły 
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-11113  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

10.2 Inne dokumenty 
Nie występują. 

  



VI. Nawierzchnie bezpieczne 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykonywanych przy budowie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacji Technicznej (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu określonych 
Robót określonych w pkt. 1.1. opracowania. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót w ramach budowy nawierzchni 
bezpiecznej. Ilości Robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym Wykonawcy 
Robót. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy. 

  2. MATERIAŁY 

 2.1 Nawierzchnia bezpieczna 

2.1.1 Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni bezpiecznej będzie posiadanie przez 
Wykonawcę Robót aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy podsypkowej jest piasek, natomiast 
podbudowę stanowi beton C12/15 zbrojony włóknami PP. 

2.1.2 Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Kolor nawierzchni 
bezpiecznej podany w projekcie. 

2.1.3 Kształt, wymiary i kolor nawierzchni 
Do wykonania nawierzchni zastosowana zostanie: 
Nawierzchnia bezpieczna typu EPDM+SBR o bezpiecznej wysokości amortyzacji upadku oraz  kolorach 
podanych w projekcie. Nawierzchnia w formie wylewanej. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, 
składa się z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia jest pokryta 
warstą kolorowego EPDM. Wierzchnia część nawierzchni powinna być gładka. 
Całą nawierzchnię terenu wykończonego nawierzchnią bezpieczną należy wykończyć systemowym 
obrzeżem elastycznym wykonanym z granulatu gumowego o wymiarach przekroju 5x25 cm. 
Kształt nawierzchni bezpiecznej zgodnie z projektem zagospodarowania. 
Dopuszcza się zmianę nawierzchni bezpiecznej wskazanej w projekcie – na nawierzchnię z płytek – 
przy zachowaniu rygoru parametrów podobnych, lecz nie gorszych – jak wskazane w niniejszym 
projekcie oraz przy uzgodnieniu z Inwestorem. W przypadku gdy zainstalowane urządzenia wymagają 
innej wysokości upadku należy zwiększyć grubość nawierzchni dopasowując ją do określonej 
wysokości upadku. 



Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do 
stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną 
dla przyjętego systemu i posiadać stosowne certyfikaty oraz atesty PZH. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z ułożeniem nawierzchni należy wykonywać przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności 
jego odspojenia. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport i składowanie zgodne z zaleceniami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram 
Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty przy układaniu nawierzchni 
utwardzonych. Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych 
Robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu 
oznakowania Robót. 
Nawierzchnię należy układac z godnie z zalecenimi producenta. 
Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym obrzeżem wykonanym z granulatu 
gumowego.  
Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3˚C oraz przy 
braku opadów atmosferycznych. 

5.1 Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru Robót 

5.1.1 Sprawdzenie jakości materiałów 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2 
n/n specyfikacji. 

5.1.2 Sprawdzenie podsypki i podbudowy 
Sprawdzenie podsypki i podbudowy w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 

5.1.3 Sprawdzenie nierówności nawierzchni 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 50 - 75 m2 
ułożonej i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 15 m nawierzchni. 
Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową a nawierzchnią nie może przekroczyć 1,0 cm. 

5.1.4 Ustawienia bezpiecznego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić do 2 cm na każde 100 mb długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić do 1 cm na każde 100 mb długości. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną i pomiarem w terenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 



7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadrat) ustawionego wykonanej nawierzchnie bezpiecznej. 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne”pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary, z 
uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny. 

8.2 Rodzaje odbiorów 
Odbiór wykonanego nawierzchni obejmuje: 

- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór ostateczny (wszystkie elementy robot objęte SST); 

- odbiór pogwarancyjny nawierzchni - po upływie okresu gwarancji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchnie bezpiecznej chodnikowego obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
 
  



VII. Betonowe krawężniki i obrzeża 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ( są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża przy inwestycji: budowy placu 
zabaw. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża.  

1.4 Określenia podstawowe 
Obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
- żwir lub piasekdo wykonania ław, 
-cement wg PN-B-19701, 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

2.3. Betonowe obrzeża – klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:  
- obrzeże niskie - On,  
- obrzeże wysokie - Ow.  
 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na:  
- gatunek 1 - G1,  
- gatunek 2 - G2.  
 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1:  obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04.  

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne  

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych  
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  



 

 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 
Tablica 1. Wymiary obrzeży  
 

Rodzaj obrzeża Wymiary obrzeży, cm 

l b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

 

     

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
 

2 
20 
6 

 
 

2 
40 
10 

 



2.4.4. Składowanie  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża.  

2.4.5. Beton i jego składniki  
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.  

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy  
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113.  
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST  
„Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

4.3. Transport obrzeży betonowych 
Transport pozostałych materiałów podano w SST „krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót  podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3 Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 



5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od powierzchni utwardzonej) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.  
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kntroli jkości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  

6.3. Badania w czasie robót  
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3,  
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach:  
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- wykonane koryto,  
- wykonana podsypka.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie koryta,  
- rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeża,  
- wypełnienie spoin,  
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250  Beton zwykły 
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11113  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

10.2 Inne dokumenty 
Nie występują.  



VIII. Chodnik 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykonywanych przy budowie chodnika z kostki brukowej przy placu zabaw. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacji Technicznej (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu określonych 
Robót określonych w pkt. 1.1. opracowania. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót w ramach wykonania chodnika z 
kotki brukowej. Ilości Robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym Wykonawcy 
Robót. 

1.4 Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót  podano w SST „Wymagana Ogólne” pkt 1.4. 

  2. MATERIAŁY 

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozostawiania i sładowania podano w SST 
„Wymagania Ogólne” pkt 2. 

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1 Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  

2.2.2 Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawedzie kostek równe i proste, wklęśniecia nie powinny 
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.  

2.2.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ±3 mm, 
- na szerkości ±3 mm, 
- na grubości ±5mm. 
  



2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowychkostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.  
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

L.p. cechy wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
brak 

5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4 

 

2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1 Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701.  

2.3.2. Kruszywo do betonu  
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.  
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  

2.3.3. Woda  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  

2.3.4. Dodatki  
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną.  
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli.  
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do 
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  



4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie.  
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

5.2. Koryto pod nawierzchnię 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami  
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 
normalnej metody Proctora.  
Nawierzchnię z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego 
uprzednio wykonanym korycie.  

5.3. Podsypka  
Na warstwy podsypki należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 oraz cement 
odpowadający wymaganiom PN-B 1970. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i 
wyprofilowana. Na 10 cm-ową wartswę podsypki piaskowej stabilizowanej mechanicznie należy 
ułożyć warstwę podsypki cementowo-piaskowej o gr. 4 cm. Warstwa ta powinna być zagęszczona i 
wyprofilowana. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
Inżyniera.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni utwardzonej, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania.  



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną.  
Pozostałe wymagania określono w SST „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

- głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  

- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,  

- szerokości koryta: ±5 cm.  

6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej 
SST:  
- pomierzenie szerokości spoin,  

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego nawierzchnia i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 1,0 cm.  

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne.  
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm.  

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ±0,3%.  



7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

- wykonanie koryta,  

- wykonanie warstw podsypki,  

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Bohmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2 Inne dokumenty 
Nie występują  



IX. Dostawa i montaż urządzeń 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania dostawy 
oraz montażu elementów placu zabaw. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacji Technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu określonych 
Robót określonych w pkt. 1.1. opracowania. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót w ramach dostawy i montażu 
elementów placu zabaw takich jak: 

- Zestaw rekreacyjny „Przedszkolak B” 

- Huśtawka wagowa typu „Ważka Modra” 

- Huśtawka sprężynowa typu "BMX" 

- Huśtawka sprężynowa typu "Konik" 

- Huśtawka wahadłowa "Jolka 2" 

- Karuzela „Trzmiel” 

- Tablica z regulaminem placu zabaw 

- Ławka stalowo-drewniana 
Ilości Robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót przekazanym Wykonawcy Robót. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w obrębie placu budowy. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne”. 

2.2 Rodzaje materiałów 
Ponadto materiały stosowane powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat łub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru   Norm 
Polskich. 

2.3 Materiały użyte do wykonania urządzeń placu zabaw 
Materiały wyszczególnione w załączniku Nr 1 do przedmiotowej specyfikacji. Należy stosować 
urządzenia zbudowane z materiałów wskazanych w w/w załączniku. Ewentualna zmiana materiałów z 
których są zbudowane urządzenia po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 



Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów o jakości nie niższej od podanych w 
załączniku nr 1. 
Przedstawiony wykaz urządzeń jest przykładową koncepcją Zamawiającego i Projektanta. 
Zamawiający dopuszcza składanie zastosowanie wyposażenia równoważnego do elementów 
wymienionych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadać parametrom techniczno -
użytkowym określonym w niniejszym STWIOR. Udowodnienie, że proponowane urządzenia 
odpowiadają wymogom zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt 4. Zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 5. Zgodnie z 
zaleceniami producenta urządzeń oraz Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące jakości Robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Odbiór materiałów 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy sprawdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 
zaświadczeniem o jakości, wystawionym na podstawie badań kontrolnych. Przed rozpoczęciem Robót 
należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają wymaganiom i jakości ustalonym w normach i 
warunkach technicznych . 

7.3 Częściowy odbiór Robót 
- Nie przewiduje się . 

  



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Wymagane właściwości funkcjonalno - użytkowe obiektów 

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe muszą być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 7 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 110 poz. 915 z póź. zmian.). 
Zamawiający zastrzega sobie wysoką jakość elementów zabawowych. 
Zamawiający preferuje materiały o zwiększonej wytrzymałości o wydłużonym czasie użytkowania: 

1) Elementy metalowe konstrukcyjne winny być wykonane z profili stalowych nie mniejszych 
niż 80mm x 80mm x 3mm , uchwyty, barierki oraz poręcze 33.7 x 2,0 mm, ocynkowanych 
metodą kąpielową i malowane proszkowo. 

2) Łańcuchy winny być wykonane ze stali nierdzewnej ,odpowiednio kalibrowane oraz wielkość 
oczek ma być zgodna z normą. 

3) Śruby powinny być nierdzewne lub zabezpieczone zaślepkami kulkowymi dwuczęściowymi. 

4) Słupy nośne winny być ocynkowane metodą kąpielową, malowane proszkowo oraz 
zamocowane w betonowym fundamencie zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

5) Ślizgi w zestawach zabawowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, 
kwasoodpomej lub innych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych i 
uszkodzenia mechaniczne. Burty powinny być wykonane z tworzywa HDPE i połączone ze 
ślizgiem za pomocą materiału odpornego na korozję. 

6) Elementy pełne typu daszki , barierki, powinny być wykonane z płyty HDPE lub 
chemikalia, środki czyszczące, wpływy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i 
mikroorganizmy. 

7) Liny, olinowania - liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, łączone elementami 
ozdobnymi o odpowiedniej wytrzymałości, zakończone aluminiową kauszą. 

8) Płyta podestowa powlekana warstwą antypoślizgową z tworzywa sztucznego np. typu 
ANTYSKID. 

9) Kotwy stalowe powinny być ocynkowane metodą kąpielową. 
 
Wykonanie robót i materiały użyte do ich wykonania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz 
szczegółowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Konstrukcja urządzeń rekreacyjnych musi zapewnić bezpieczne ich użytkowanie podczas 
korzystania z tych urządzeń. 
Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia stosować materiały i wyroby dopuszczone do 
stosowania i obrotu w budownictwie. Całość zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość minimum 10 lat, 
nawierzchnie sztuczne minimum 3 lata. 
Wymagany minimalny okres gwarancji na całość zamówienia wynosi 3 lata. 
W okresie gwarancji usuwanie wad i usterek wykonawca dokonywał będzie w okresie nie dłuższym 
niż 10 dni licząc od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. 
 
 
 

 


